
 
 
 
 
 

  

Atelier de scriere dramatică și autoreprezentare prin teatru pentru persoane trans și non-binare  

 

Triumf Amiria. Muzeul Culturii Queer [?] organizează, împreună cu dramaturgul și regizorul Bogdan 

Georgescu, un atelier de scriere dramatică și autoreprezentare prin teatru pentru persoane trans și non-

binare. Atelierul nu are un număr fix de participanți și este deschis pentru persoanele din București și 

România care își asumă apartenența la comunitatea LGBTQAI+.  

 

Textele scrise în urma acestui atelier vor fi integrate într-o piesă de teatru pusă în scenă în septembrie, 

în cadrul festivalului de teatru din cadrul secțiunii de arte performative a Triumf Amiria. Muzeul Culturii 

Queer [?], iar cursanții ar putea face parte din spectacol, pentru a-și interpreta partiturile. Cu toate 

acestea, cei care vor face parte din atelier nu vor fi obligați să participe la spectacol.  

 

Pentru a se înscrie la acest atelier, persoanele trans și non-binare trebuie să trimită un clip video filmat 

cu telefonul, cu lungimea între 3 și 5 minute, în care să se prezinte și să vorbească despre motivele 

pentru care vor să participe. Deadline-ul pentru înscrieri este 10 iunie, iar cele interesate și cei interesați 

vor fi anunțate și anunțați până pe data de 17 iunie.  

 

Atelierul de Artă Activă va avea loc în perioada 24 iunie – 3 iulie, în București și va fi coordonat de 

dramaturgul/regizorul Bogdan Georgescu.  

 

Bogdan Georgescu este artist, observaţionist, queer. Instrumente utilizate: dramaturgie, teatru 

comunitar, compoziţie video, producţie, intervenţie culturală, management de proiect. Georgescu 

dezvoltă prin proiectele sale (The Protocols, Lalele Lalele, Sexodrom, Antisocial, România!Te pup, 

Turneu la țară, Rogvaiv, Mal/Praxis) o metodă proprie de teatru – ArtaActivă. Inițiator tangaProject și 

membru fondator Ofensiva Generozității O2G, Georgescu colaborează cu trupe de teatru independente, 

colective de creație și instituții publice precum Giuvlipen București, Queerdos Berlin, Teatrul Național 

"Radu Stanca" Sibiu, Teatrul Național "Marin Sorescu" Craiova, Teatrul Hebbel am Ufer HAU Berlin etc. 

A participat ca artist și trainer la numeroase festivaluri internaționale, conferințe sau workshop-uri în 

Statele Unite ale Americii, Spania, Italia, Croația, Austria, Irlanda, Polonia, Serbia, Moldova, Slovenia, 

Germania, Cehia, Franța, Marea Britanie și România. 

 

 



 

 

 

TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer [?] este un proiect realizat de Asociația MozaiQ în parteneriat 

cu Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Național de Artă Contemporană, Centrul de Teatru 

Educațional Replika și artista Kjertsi Vetterstad (Norvegia). 

 

--- 

 

Proiectul se desfășoară în perioada martie 2020 – martie 2022. Bugetul total al proiectului este 1.057.556 lei, din 

care valoarea sprijinului financiar nerambursabil este 951.800 lei. 

 

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.  

 

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea 

disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 

state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. 

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește 

statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. 

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru 

perioada de finanțare 2014-2021. 

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro 

 

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are 

ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și 

managementul patrimoniului cultural. 

Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. 

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro 
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